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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

quý III năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 322/STP-XDKT&THPL ngày 22/4/2020 của Sở Tư 

pháp về việc thực hiện công tác rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật; 

Công văn số 353/STP-XDKT&THPL ngày 30/3/2022 của Sở Tư pháp về việc 

hướng dẫn báo cáo công tác rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND ban hành,  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả rà soát, lập danh mục văn bản 

quy phạm pháp luật quý III năm 2022 như sau: 

- Số văn bản quy phạm pháp luật được rà soát trong kỳ rà soát quý III/2022 

(từ ngày 23/6/2022 đến 22/9/2022): 26 văn bản.  

- Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND do Sở tham mưu ban hành 

mới trong quý III/2022: Không có 

- Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND do Sở tham mưu ban hành 

hết hiệu lực một phần trong quý III/2022: Không có 

- Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND do Sở tham mưu ban hành 

hết hiệu lực toàn bộ trong quý III/2022: Không có 

- Danh mục văn bản QPPL của HĐND,UBND do Sở tham mưu ban hành  

cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong quý III/2022: Sở 

đang tham mưu quy trình ban hành mới 01 văn bản (có biểu số 04 gửi kèm) 

Trên đây là Báo cáo kết quả rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp 

quý III năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./. 

 

                             

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp (B/c); 

- Lưu: VT, TTr. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Trần Mạnh Hùng 



 

 

Biểu số 04 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

Hoặc ban hành mới của HĐND, UBND tỉnh trong quý III/2022 

 
 

Stt 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị (đình 

chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, 

bãi bỏ hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ Lý do 

kiến nghị 

Cơ quan/ đơn 

vị chủ trì 

soạn thảo 

Thời gian 

dự kiến 

trình cơ 

quan có 

thẩm 

quyền ban 

hành văn 

bản 

01   

Quyết định Ban hành 

Quy định mô hình quản 

lý khu du lịch cấp tỉnh 

Ban hành mới 

Tại khoản 2, Điều 29 của 

Luật Du lịch số 

09/2017/QH14, quy định: 

Chính phủ quy định mô hình 

quản lý khu du lịch quốc gia; 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quy định mô hình quản lý 

khu du lịch cấp tỉnh 

Phòng Quản 

lý Du lịch Sở 

Văn hóa, Thể 

thao và Du 

lịch 

Tháng 

10/2022 
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